
5an6ljed, åunofkab, 5Dy£> 05 ®ro forenet.

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe

affjolbteé i ©alt £afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. ©et førfte SWøbe

tog fin SBegtinbelfe ©ønbag gormibbag ®1. 10, men aflerebe en Xime

før oar bet ftore Sabernafel ftjlbt tit fibfte
sJ3Iab§, faa at bet biet) nøb--

oenbigt at trj f)en til 2l3femblt) £)aH, en ftor, fniu! iBtjgning, ber ligger

nær Sabernaflet, og benne biet) ogfaa fulbftænbig ftjlbt. SSeb (Sftermib-

baggmøbet funbe 2—3000 SJfenneffer iffe finbe $(abé i ^tygningerne;

ber bleu berfor arrangeret 9ftøbe paa plænen ubenfor £abernaflet, og

©ranittrinene foran informationsbureauet maatte tjene til platform for

Xaferne og til Kortribune.

fejret, forn ®agen før truebe meb at bliue ugunftigt, ftarebe op;

©olen fotn frem og lioebe op, meben§ gugletoibber i 23uffe og Srceer

blanbebe fig meb Orgeltoner og ©almefang. 53øn og Xalftgelfcr til alle gobe

©aoeré ®ioer ftylbte ctt)t»ert fjerte i be uljtyre gorfamlinger, ber laot

anflaaet ubgjorbe fra 16 til 18,000 ©jrete for iffe at nretme be mange

Sufinber, fom iffe funbe fomme inbenfor Xempelgrunbené Ijnbbegning,

men fom bog uare i fulb Doerengftemmetfe meb alle Konferencens gor=

tyanbtinger.

fiigefom fibft oar ber benne ©ang inbrettet en „
s2tmmeftue", f)t)or

Sftøbre funbe ooerlabe bereS fmaa 33ørn i fifre jamber, mebenS be felo

oueroærebe 9J?øberne. (@maa 58ørn tyade nemlig iffe Slbgang til £aber=

naflet.) £>ette arrangement mutiggjorbe, at Koinber, fom fom laugoejS

fra, funbe beltage i ^øjtibeligfyeberne. ffllan bil danffeligt funne finbe et
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anbet ©teb paa forben, fjdor en tignenbe ©amting af SERenneffer famleé,

alle for at bære $ibne§brjrb om be fjerlige frugter, font greb§ftor[tené

(S&angelium Ijar frembragt deb Stybigfjeb intob bet.

$ræf. Sofepf) g. ©mitt) lebebe Roberne i Xabernaftet, og ben ær*

dærbige £>ødbing gjorbe ^nbtrt)! af at nære baabe legemlig og aanbelig

frtff. SSeb t)an<§ ©ibe fab f)an§ to 9?aabgidere Sofyn 9ft. SSinberé og

2(ntf)on £. Sunb. ©e £oto Slpofiler oare ogfaa alle titftebe meb Unb=

tagelfe af ®{ja§. 308. ^enrofe, fom præfiberer otier ben europæiffe 9fti£-

fion og bor i Siderpool, (Sngtanb. SigelebeS dåre 6 af be gørfte @t)d

^Sræfibenter af |>aldfjerb§ nærdærettbe fornben ^atriarfer, ©tadépræfi«

benter og 2fttéfion§præfibenter.

S fin Snblebningétale bdælebe $ræf. ©mitfy ifær deb .føerrenS rige

SBelfignelfer mob fit golf og Ijané uenbelige Sftaabe mob alle forbene

93ørn; fyan ubtrnfte fin ftore (Slæbe oder ben gremgang, ®irfen fjodbe

badt paa alle Omraaber, oder be gnnftige Ubfigter for gremtiben, og

rjtrebe: „$i funne fammenlignelfe§di§ fim falbeø en £>aanbfulb 9ftenne»

ffer; bog ftineå dore Særbomme, lig en ©urbejg, mere og mere at gjen<

nemfrjre ben tjele SSerben. S8i ere i 79 2tar dojebe fra omtrent V2 ® Us

fin afteblemmer til flere |wnbrebe Sufinb. Wi fjade gjennemledet 58arne=

alberen og nærme oé nu 9J?anb§mobenl)eb. ®et er bledet en 9£øbdenbig=

t)eb for ©ubé golf at efterlede 9tetfærbigf)eben§ principper til £rob§ for

bele S8erben§ 9)?obftanb og dore egne perfonlige Silbøjeligfjeber.

Sugen ©eft paa fyele 3 0r0en er i 23efibbelfe af et enefte @anbt)eb§*

princip, fom di iffe ere dillige til at tilegne o§, uanfet i fjdilfen gorm

bet finbeé; di ere lige faa dillige til at ubfprebe ©anbfjeb fom til at

mobtage ben. Sab o§ Ejolbe faft oeb bet ®obe og iffe tage £>aanben

bort fra floden, men trolig tjolbe nb inbtil (Snben".

gørfte Sftaabgioer, 3ol)n Sft- 2Binber§, gjorbe berpaa nogle S3emærf=

ninger og fagbe: ,,^eg glæber mig ooerorbentlig deb enbnu en ©ang at

bade Sejligfjeb til at møbeå meb be Redige i en ©eneral^onference.

s#ræf. ©mitf) fpurgte, fydab b \ ffu:He gjøre for bette SSærf; jeg for min

$)ef ønffer at forblide trofaft til (Snben. lyngen bar ftørre gorpiigtelfer

til herren enb netop jeg. £an Ijar bedåret og delfignet mig i t)ete mit

lange Sid, og jeg fan iffe anbet enb elffe og taffe fjam og ofre fjam be

faa 5)age, jeg f)ar tilbage af bette Sid. 9Keben§ jeg Idttebe til dor el-

ffebe ^ræfibenté Orb, ft)lbteé min ©jæl paantt meb ben 93eftemmelfe at

dille tjene £>erren. 3 e9 9nar nu i mit 88be Slår, og 3 funne tro, mine

SBrøbre og ©øftre, at herren fjar delfignet mig rigeligt".

2lnben SRaabgider, Intfjon |). Sunb, dar ben næfte Xaler. £an flut=

tebe fig til alt bet, fom be foregaaenbe Xalere l)adbe fagt. £>et dar fjané

gorfæt at blide tro mob be fagter og Søfter, f)an fjadbe inbgaaet meb

($ub og meb fine 33røbre, §erren§ Xjenere. ^erren fyav paabegrjnbt fit

^ærf paa forben, og bet dil ubbrebeå, inbtil fjele ^drben blider et
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grebérige. SSi bør berfor fom et golf baagne op til glib og aflægge

bor Sigegblbigtjeb og (Sfterlabentjeb. 5)e |>eflige fjabe lært mange Xing,

fiben be mobtoge (Sbangeliet, fom be tffe fjenbte tibligere. 3)er er faftet

St)§ paa bere§ ©ti og paa ben Ijellige ©frift, fom før bar mørf, og ber»

for Bør di taffe og prife £>erren§ -ftabn.

|>erren§ 83elfignelfe fjar fulgt $(5lbfterne i bet forløbne 5lar, faa at

be tjatte fet rige frugter af bereé Slrbejbe. 9J?egen Sftobfølelfe er for*

founben, og bi forbente, at 'Jiben fnart bil fomme, ba alle Sanbe oiHe

tilftebe bere§ !ynbbaanere at tjene ©ub i Dberen§ftemmelfe meb bere§

©ambittigt)eb§ 93t)benbe. 3 3apan og ©ræfenlanb ubføreé et gobt 5lr>

bejbe, og 9#ormon§ 33og bil fnart ubfomme i bet græffe ©prog, fjbor«

beb golfet bil lære at fjenbe nogle af be ftørfte ©anbtjeber i alle Sibé*

albere. £)ert)jemme Ijar SHrfen ogfaa gjort gremffribt. ©aalebeé tjar

^Sræftebømmet l)ber SRanbag Siften møbt til regulære Sftøber, t)bilfet tjar

bift fig at bære til ftor -ift&tte for deltagerne beri. Sigelebeé t)abe ®irfe>

fiolerne ubført et ftort Slrbejbe, og ©tubenterne fra btéfe mebtage en

5lanb og en lynbflrjbelfe, ber er gabnlig baabe for bem felb og for 21de,

meb t)bem be fomme i 33erøring. S)et [amme fan figeé om bore @øn<

bag§ffoter og alle anbre Organifationer i ®irfen. $ræf. Sunb beflagebe

meget, at bet nbltg opløfte Segiflatur iffe opnaaebe at fifre Utal) almin=

beligt Slfljolb meb gorbub mob alle berufenbe ®riffe famt SSebtagelfen

af en @ønbag§lob, l)borbeb ©abatené 3>ag funbe t)elligt)otbe§ bebre enb

nu; men b,an formanebe (£nl)ber, ber fjabbe fluttet $agt meb £>erren, til

at tjolbe fig borte fra 2ltt, l)bab ber funbe nebfætte o§ i ®ub§ og 9J?en=

nefferS Slgtelfe, og til iffe at tage SDet i S^oget, fom øbetægger bor

©elbrefpeft.

konferencen bar en af be bebfte, ber nogenfinbe bar afljolbt i 3i°n,

og ber ubbelteé i be 3 5)age§ 9J?øber meget af bet rige aanbelige SDZanna,

ber bil bringe Sib og færing til Gntljber, fom nt)ber beraf. $lff)olb§<

fagen bar ©jenftanb for fpeciel Dpmærffomfyeb, og golfet bil fanbftm*

ligbi§ gjøre fig rebe til beb Valgurnen felb at afgjøre, f)bilfen ©ub be

bille tjene; bi tjaabe, at 33affu§ Slltre maa omfttyrteé, og at Sftaabeb, olb

og frugalitet maa blibe fatte i £øjfæbet i kationens hellige faller.

|tøøfken i 3ernfølent.

®ireftøren for bet fgl. 53ibliotef i S3erlin, $rofe§for glemming, fjar

i et tbff Suriftblab gibet følgenbe ©filbring af ^Saaffen i ^^ufalem:

„@e, bi brage Dp mob ^^ufalem'' er et Orb, ber gjælber enbnu

ben S)ag i 3)ag fom for 1900 2tar fiben for Sufinber og atter Xufinber.
s4Saaffefeften fætter utallige $ilgrim§ffarer i 33ebægelfe, t^i f)ele ben beft=
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lanbffe ®riftenf)eb ftrømmer, faaoibt ben fjtilber ben fattjolffe SBefjenbelfe,

til ben ebige ©tab, ber enbnu cereé font faaban af tre 93erben§religioner

:

^øbebommen, Striftenbommen og Q^tarn. lyøbiffe $ilgrim§ffarer, fom for

2000 5lor fiben i broget, feftlig SSrimmel ftjlbte ©aberne, fatmeé bog

ganffe oift nu, t£)i fiben Sempleté Øbetæggelfe t)øjtibetigÉ)olbe§ $efcarfcb/-

geften i ©tilfyeb og er fra en offentig geft bleoen en gamitiefeft.

$efcarfcf) oar i ^éraelé forfananæiffe $eriobe en Sttaanefeft, fom

man fejrebe om goraaret, naar 9J?aanen tjaobe „paéferet" fit ®ulmina=

tionépunft — Orbet betrjber „forbigangen" — meb anbre Orb, naar

bet oar bleden gulbmaane. derefter bfet> $a§fal)--geften forbunben meb

Watgoå'geften — Sagen for løftene 93egpnbelfe, men fenere fejrebe§

^Sefcfjarfcb/geften til SRinbe om ^øberneé Ubgang af 2(£gt)pten. Sen

egentlige geft beftaar i $efcfjarfcf)maalttbet, og bet aff)olbe§ enbnu ganffe

efter be famme gorffrifter fom paa trifli Sib.

llnber ben friftne ^aaffefeft i ^erufalem ombanneS iffe alene |)ufet

til et gefttofale, men ogfaa ©aberne. Sufinber af ^Sitgrininie fra be øft*

lige Sanbe, i rjoitfe ben græff>fatrjolffe ®irfe og ben§ orieutalffe ©øffer*

firfer, ©ræfere, 9?u§fere, armeniere, ©urer, kopter, ja enbog 21bt)§fi«

niere bølge giennem 93nen§ ©aber og trænge§ om be feftlige ©teber;

natmlig ftrømme be til ©raufirfen, paa $labfen foran fjOitfen ber paa

bi§fe Sage falbnbeé Sttængber af 9tofenfranbfe, ®oré, ^elgenbitteber, S?jrer=

ter o. f. d. Se fjøbe§ i ftore 9fta§fer af pilgrimmene og bliue berefter

inbmebe af kræfterne. Sften ogfaa fra SSefttanbene anfonuue talrige ^\U

grimSffarer, tl)i be feftlige ©teber og natmlig btt fornemfte, ©raufirfen,

tilføre Satinerne, be romerffe ®atolifer og ©ræferne i gæHeéffab. 2af

tinerne§ ^aaffefeft aftjolbeå forub for ©ræferneå, ba biéfe enbnu regne

Siben efter gammel ©til.

^almefønbag finber ba unber Silftrømning af ut)Ure 9ftenneffema§fer

^almeinboielfen ©teb i ©radfirfeu. Sen latinffe s#atriarf inboier be fjant

rafte 1)3almegrene og ubbeler bem, fjoorefter bet famlebe ^Srcefteffab og

duntene — t)t>er enfelt meb fin inbuiebe ^almegren — i fjøjtibeligt

Optog brager gjennem SHrfen. Stéfe Optog forntté berefter baglig og

naa bere§ £)øjbepunft paa Sangfrebag, ba $roce3fionen beuceger fig ab

via dolorosa — ben SSej, ab fjoitfen ®riftu§ oanbrebe til ©olgattja —
og oeb benneé 14 forffellige ©tationer tjolbeé ber ben nætmte Sag $ræ=

bifener i fnt> forffellige ©prog. 3 ^eloe ©raoftrfen giuer granctéfanerne

famtibig en bramattff gremftiUing af ®oréfæfielfen, ibet en Suffe i Se*

gem§ftørrelfe nagle§ til ®orfet. batten til $aaffebag aftjolbeé en rjøjti*

belig ©ubétjenefte, unber fjoilfen kræfter og pilgrimme meb gafler i

£>ænberne og unber 2lffnngelfen af £>rjmner brage omfring ben tjellige ©rao.

$eb ©ræferne§ ^Saaffefeft famle§ Seltagerne fjouebfagelig om to £o--

oebpunfter: goboaffningen og ben tjellige ^jlbS llnber. goboaffningen

finber ©teb ©fjærtorgbag paa ^tabfen foran &irfen paa en noget op=
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tjøjet (Sftrabe. 3 fyøjtibetigt Optog bedæge be græffe kræfter, beraf 12

i røbe dragter, fulgte af ^atriarlen, ber er iført alle Segn paa fin

S3cerbigt)eb, fig til ©ftraben, paa tjdillen ber er anbragt en j£ronftot,

nogle 93ænle, et ^ab og en ©ølddanblanbe. geften aabne§ meb en Sod«

fang af kræfterne, derefter oplæfer kræften et 3lffnit af SStbten og af=

fører fig tjete fit prægtige Ornat, faa at f)an tilfibft lun er iført en fim*

pel t)dib ®ragt, IjDorpaa l)an daffer be 12 $ræfter§ gøbber, ibet Ijan

tjætber bem noget SSanb ooer ben fyøjre gob og berefter aftørrer bem

meb fin ©ragt. Kun ben, ber ffal foreftiHe $etru§, dægrer fig deb at

labe fine gøbber daffe og gider førft efter længere £ib§ 92øfen efter. S)er=

efter ifører s.Jktriarlen fig atter fit Ornat, og en ?]3ræbilen banner 3lf«

flutningen paa ben fjellige £>anbling. $roceéfionen denber tilbage til Kir=

fen, omgiuen af £mnbreber, l)di§ bøjefte Ønffe bet er at blide beftænlet

meb en 2)raabe af bet refterenbe $anb. gorødrigt inbflrænleå benne (£e<

remoni iffe til ©raterne alene, men er ogfaa inbført af Satinerne, ja

cnbog af 9lbt)3finierne, ber deb benne Sejligtjeb opføre en af bere§ litur=

gifte 2)anfe.

9JJeft berømt af alle ^aaffefeftligtjeberne er imiblertib ben Ijellige

31b§ Unber. geften begt)nber Sørbag før ^aaffebag Kl. 2 om (Sfter«

mibbagen, men allerebe Sangfrebag, altfaa 24 Jimer forinben, inbtage

be førfte pilgrimme, for ©tørfteparten SRuéfere, bereS $tab§ i Kirlen,

ubruftebe meb kæpper, ©pifedarer, 2knb og 2t)§, og tilbringe batten

i Kirlen. ®enne ft)tbe§ mere og mere, inbtil ben fibfte $fabé er opta=

get, faa at be ttjrfiffe ©olbater, b/oi§ fintal er imellem 5 og 600 9J?anb,

og fom fluUe oprettjotbe 9to og Orben, fjaoe ftort 33efdær meb at løfe

bere§ Opgade og ofte maa ffribe inb ooerfor 9J?ængben. ®enne§ Opbib-

felfe, ©Iraal og Srængfel om ^labferne øgeé fra £ime til £ime, inbtil

©eremonien enbelig begtinber.

^atriarlen, fulgt af kræfterne, difer fig nu og gaar tre ©ange runbt

omlring ben tjelltge ©rad, bdorefter fjan træber inb i ©radlapetlet. $ro=

ceéfionen ftanbfer, og ben nt)§ faa ftøjenbe 9J?ængbe er albeleé ftille. ®a
blider et brænbenbe 2u§ ralt frem fra ©raden, og nu brrjber en dilb

Subel løs. 2Ifle trænge imellem bderanbre for faa burtigt fom paa no»

gen Sftaabe muligt at faa bere§ 2t)§ tænbte; be ^oranftaaenbe rælle be

bagdeb ftaaenbe §lb, og i et 9lu er ben ftore Kirle fordanblet til et

2d§b,ad, og man gider fin ©læbe og lyubel tilljenbe, ofte paa be befdn=

berligfte Sftaaber.

SJJubamebanerne dille ille ftaa tilbage før be Kriftne meb £>enfon til

geft. 3 ^aafletiben rjolbe btéfe Valfart til SKebi 9ttufi. attofeS ©rad, en

ftor, religiøé gollefeft meb en Ijæmpemæéfig $roce§fion. deltagerne i

gefttoget lomme langdefS fra til lyerufalem. goran SRegeringébtigningen

orbneå ©larerne af pilgrimme, beriblanbt fjt)lenbe og banfenbe ^erdifd^er,

ba faabanne albrig bør fadne§ deb flige Sejligtjeber i Orienten. 5)e
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fyøjefte muljamebanffe ©ejfttige i ©tåben 09 ben ttyrfiffe
s4$afd)a nieb

gølge, alle til |)eft, banne (Slutningen paa ©oget. 9Keb fltjoenbe ganer

og unber ensformig SRufif fra SJ3auter og ©ntnbler, unber f)øjlnbte Sønner

og anben Sariu gaar ©oget gjenneni ^érufalemå ©aber ub ab Stefané*

porten. £er fjaOe aHerebe ©ufinber af ©ilffuere gioet 30?øbe, og maleri-

[fe ©rupper fe§ paa ©fraaningerne af ©empelbjerget og Otiebjerget, og

f)olbe fortene ©inber og Stymuren befat; ^er ubfolber fig nu et faa

egenartet, faroeprcegtigt og liøligt Sillebe, fom fun Orienten fan frem*

btybe. ©elte exe opflaaebe tit fornemme Rainer, ber oitle ntibe ©fuet i a(

SefOemmetigtjeb, Sælgere bnbe gorfriffninger til Salg, og ooeralt er ber

opftiUet tnrfiffe ©olbater tit Oprettjotbelfe af Orbeu og ©ifferfjeb. ©oget

bedæger fig tit (Sgnen omfring ©etbfemane, b,x>ox en Sftufti foran $a»

ftf)aen§ lelt fyolber en Søn, mebené be egentlige pilgrim 111 e brage oi--

bere, og ben nygerrige Sftcengbe bølger tilbage til Snen igen.

Jeanne h'&rc eller „Jomfruen af Ørleans" er nu

Bienen en ifefgen.

©et er nu 497 2Iar fiben, at benne i Jpiftorien faa mrjftiffe $erfon*

ligbeb faa' ©agen§ 2ti§ i en lille Sanbébt), ©omrémn, i granfrig. føun

Oar batter af en oelftaaenbe Canbmanb og »ar et flittigt, opoaft og re*

ligiøft Sam. £>enbe§ Sfotefunbffaber Oare meget taroelige; men tjun ftmteé

allerebe i en tibtig Sliber at fjaøe Styner og ©rømme og paa en mtyftiff

StRaabe at faa ^tøbftybelfer og ®unbffaber om ©ing og gorljolb, fom

ingen atminbelige ©øbelige funbe bibringe tjenbe. |>un oar en oarm ^3a=

triot og elffebe fit ben ©ang utt)ffeligt ftiCtebe gæbretanb. ©nglænberne

fjadbe aderebe erobret bet balde granfrig og belejrebe nu Orleans, rebe

til at fuge bete ^jertebtob. gtanfrig§ ®onge Oar ben foage, raaboilbe

®arl VII. ®rigen§ 9tobfler naaebe ogfaa !yeanne§ £>iem, og Sagnet

gaar, at fom ©oar paa tjenbeé Sønner oifte ben t)ellige @ub§ SJJober

fig for tjenbe og fagbe, at b,un oar ubfet tit at oære granfrigg Sefrier.

|)un ffulbe unbfætte Orleané og ubbrioe gjenben, føre ®arl til Sfteimå

og fe b,am blioe fronet til ®onge. £un begao fig imob fine gorælbreå

Sillie til ben fongelige StatébefalingSmanb i Soucouteur§, og tjan lob

fig øeb benbeå inbtrængenbe Sønner beoæge til at fenbe ben 17aarige

$ige, forftcebt fom 2Kanb, til kongen, ©en uoibenbe og uerfarne Sonbe*

pige Oanbt ®ongen<3 ©itlib, og til ©robs for be letfinbige ^offolfé og

Omgioelferé Spot forftynebe ban b^nbe meb en lide £)ærafbeling, meb

fjoilfen fyun fom fine mobløfe £anb§mænb til Unbfætning og forftynebe

bem meb SeOnetSmibler. ©e fattebe ©ro paa benbe§ gubbommelige Sen*

belfe og opflamntebeg oeb fyenbeé magiffe 9tørdærelfe tit ndt TOob, og
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tjun uboiflc en jftogffab og et geltfyerretatent, ber næfien »ofte 9JJiéun<

belfe t)o§ be dirfetige ©eneraler. £mn tdang (Sngtænberne til at tjæoe

^Belejringen, og fjun biet) bere§ ©fræf oderalt, fybor tjun difie fig paa

fin ©anger og tneb fin gane. (Sfter 2 9JJaaneber§ gorløb fjaobe gien=

ben intet blidenbe ©teb, og 3 2Kaaneber fenere, ben 16. !yuli 1429,

førte tjun fejrrig ®art til SReimå, t)t>or tjan fronebeé til ®onge. £>an

følte fig i ftor Safnemligfjebågiælb til fin 93efrierinbe, men fyun ubbab

fig fun fom belønning, at ljenbe§ titte gøbebty niaatte blide fritaget for

©fat. |)enbeé Sfttéfion dar nu efter tjenbei egen Sttening enbt, men

kongen ditbe iffe mifte tjenbe, og bun beltog berfor dibere i Sejren.

UfjelbigdiS odfom ber Sfttéunbelfe, ja $ab imob fyenbe f)0§ ©olbater i

benbeé egen £cer, fom fun mobftræbenbe abløbe f)enbe§ befalinger; ba

t)un en $)ag bled faaret i bet ene Sen, fnnteé tjun at tabe £illiben til

fig fetd og bled omfiber taget til gange af S3urgunberne, fom odertede*

rebe fjenbe til (Sngtanb. £>er fif tjun en meget flet og gemen 53el)anb--

ling; man anflagebe fyenbe for at ftaa i Sebtog meb 2)jæoeten, og $ræ=

fteme fluttebe fig meb 33egjærligt)eb til Slngriberne. SDøb§bømt førteé

l)un ben 24. Wia[ 1431 til $8aatet, men Sftæbflen for ben frygtelige

^øb bedægebe tjenbe til at erflcere fig fftjlbig i bet, man anflagebe Ijenbe

for, ©g fyun førteé berdaa tilbage til gængflet. (Snglænberne fjolbt imib«

lertib iffe bereé Søfte, og 6 2)age fenere brænbteé fyun, fun 19 Slår

gammel, daa Sordet i Sftouen. 5)ette er i ^orttjeb benne eneftaaenbe

Ædinbeffiffetfeé ^iftorie.

Gsfter gamilien§ lynitiatid biet) tjenbeé ©ag daand, unberføgt, og 25

2lar fenere bled bet deb tjøjtibelig $)om erflceret, at t)un dar ufft)lbig

og ren for 2llt, fydab fyun dar bleden befftylbt for, og bet bled faftflaaet,

at tjun fyadbe dceret et SRebffab i £)immelen§ føaanb til at afgjøre to

ftore 9tigeré gremtibé«@fjæbne. tyaa ©tebet, fjdor 93aatet enbte fyenbeé

unge Sid, bled ber rejft en £(£reéftøtte; bet famme fanbt ©teb flere an=

bre ©teber, og tjun ledebe i golfemunbe fra ©lægt til ©lægt fom granf«

rig§ SBefrier og ©fdtstjelgen. 3&u, ben 18. Sldril 1909, altfaa 478 Slår

efter fjenbeå $jcetterbøb, bled fyun i Sftom i Oderdærelfe af 30,000 fran=

ffe pilegrimme fanoniferet etter inbdiet til helgen af $aden i fetere«

firfen og bled deb benne Sejligfyeb biftaaet af 13 ®arbinaler og 60

franffe og mange italienffe 93iffodder.

©ette minber nærmeft om, fjdab grelferen fagbe i fin £ib: „$8ee

@ber! at 5 bl)99e profeternes ©rade, men eberé gæbre floge bent itjjel."

®et mrjftiffe deb Jeanne b'51rc§ ^Serfon og gremtræben ftaar enbnu fom

en uflar ©aabe i ^iftorien; men gaftum er, at tjun i Xrængfelenå ©tunb

frelfte fit golf og inbgjøb bete Slrdefjenber fRefpeft, og billioner af

ortoboye ®att)otifer ditte nu betragte fjenbe fom et celeftialt SSæfen og føge

tjenbeé ^nbfltjbelfe og gorbønner.
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Cørbag ben 1. paj 1909.

s$rcefibent oder 2lart)u§ konference, biet) føbt ben 10. januar 1878 i

©orring, 2larfju§ 2lmt, ©anmarf. |>an tnbtemmebeS i lyefu S^vifti ®irfe

deb ®oa6 ben 12. gebruar 1889 og fulgte fine gorælbre til Utal) i

September famnie Slår. @n ©el af

Siben fjar fjan boet i (Spfyraim, men

fiar nu fit f)jem i gountaiu ©reen,

©anpete ©ountt). 33rober Slnberfen

fjar nt»bt en færbeteå gob Unber=

dténing og difte fig font en opdaft

og flittig Sled i ©folen. 19 Slår

gammel tog tjan et 2«2lar§ ®urfu§

i |>anbet§dibenffab, fulbenbte fine

©tubier i feen fjalde £ib og tog

fin 2Ifgang§ejamen fra ©notø 2lfa=

bemie i (Spfyraim meb fpeciel Ub=

mrerfelfe. £an lagbe fig efter gaare--

abl og bar bæret fjelbtg i ben for-

retning, ligefom b,an t)ar ndbt Sillib

og Slnerfjenbelfe fra kolleger, font

tjan i 3n^u fir iené ^ntereéfe f)flr

repræfenteret baabe i og ubenfor

©taten Utal).

^ retigiøfe affærer l)ar Ijan

oqfaa taget altid ®el, faa at l)an

fra 9J?eblem i ©iafonerneå ft'do=

rum, fydor tjan fungerebe fom ©e»

fretcer i en ung Sliber, er gaaet igjennem be forffiellige ©råber, infotil

tjan nu er en af be £)atdfierb§. ®a tjan i 1906 ntobtog Kalbelfe til

at ubføre en 90ii§fion til ©fanbinadien, gif fyan tilbage til ©notø 2Ifa<

bemie fom SSolontær i et 9Jliéfion3furfuå, og inben rjan grabuerebe, an°

denbteå tjan font Særer i 2 ®la§fer.

$ai\ anfont til ®jøbenl)adn ben 20. Sluguft 1907 og fif andift

Sronbbjemg konference, Iftorge, fom 9Irbejb§marf; tjev præfiberebe f)an

i 9 Sttaaneber oder 93obø og Sedanger ©iftrifter og i 7 Stftaaneber oder

jtronbbiem§ konference. Unber fin $irffomf)eb i ben ©el af SSingaarben

fanbt rjan rig Slnbenbelfe for ben £engidenb,eb og Sftibfjærljeb, l)an

nærebe for fin Religion. 3 borges uenbelige norblige ©fjærgaarb be=

føgte lian Øer, ftøor ingen Sftormoncelbfte før tjadbe fat fin gob. £>er

r*øU>4<Z&C
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ombelte tjan ©frifter og affyotbt SOføber oDeraft, f)Dor fmn funbe finbe

en Sør naben. £mn foretog 2 ^Rejfer i be arftiffe ©gne i bet norb=

tigfte
sJlorge, mere enb 500 banffe 9ftif fra konferencen^ føouebftmrter.

tyaa benne Svejfe talte fyan i ^ammerfeft, forbene norbtigfte s
43i), Deb

bet førfte offentlige Sttøbe, font nogen 2(£lbfte t)at)be afljolbt ber, tigefom

f)an ogfaa rjanbe Sejfigfjeb til at præbife (Soangetiet tit en tilde ©am>
ling Sapper i et føuZ i Søbingen.

tyaa ben fibfte Svejfe tebfagebeé fjan af konferencens ©efretær,

$@tfefte ©. SSatter (Sfyriftopfjerfen, font Deb fin bejlige 33arntonftemnte

fremfatbte mangen behagelig ©temning baabe i Støber og Deb anbre

©antmenfomfter i bet fjærne -iftorb.

Sen 31. december 1908 bfeD fyan af SRtéfionSpræfibent ©øren

SRaåmuSfen løft fra fin Stilling i Sronblijietu øg beffiffebe§ tit at aftøfe

s$ræf. (Srjarteé 3en f^n i lartjuS, t)Dilfen s$tab§ tjan i Sag inbtager.

£er tjar fjan et ftort SSirfefeft, t)Dor b,an§ TOiSfionéerfaringer Ditte fotume

t)am til ftor ^t)tte, og t)Dor tjan familien meb et $orp§ af energiffe og

bngtige 9fti§fionærer Deb ©nigfyeb i %vo og Slrbejbe Dit bibrage fit tit

at ffabe en rjetbbringenbe gremtib for SSærfet i 21arfju§ konference.

Sti fføttsftønærerne.

2Ut bebnber nu, at goraaret enbelig tommer. 9#art§ nar en uatntin*

betig fotb 9ftaaneb og bragte o§ mere @ne enb fjele Sinteren; men Slprit

fmiter tit oé meb Søfte out gobe Sage i ben nære gremtib, t)t)itfet bør

»ære et ©ignal for 2(£tbfterne tit at berebe fig paa ubenbørg $irffom=

b,eb. ^ræbifen i ®aber og paa offentlige ^Stabfer fan nu paabegrjnbe§

og Ombeting af ©frifter og ^øger foretages, uben at ugunftigt SSejr

træber t)inbrenbe i SSejen.

9£aar tit ubføre bette Slrbejbe, bør Di iffe tænfe paa, rjDab ber er meft

behageligt for o§; tf)i t>i rjaDe en s$tigt at opfntbe, og Di bør ubføre

ben font 90?ænb. barnagtig Sitbagetjotbenrjeb meb £>enfrjn til at træbe

frem for Offenttigtjeben maa oDerDinbeå og 9ftob, Uforfagtfyeb og Ubt>ot-

bentjeb træbe i ©tebet. Set fan iffe nrjtte at tage fDage, Daflenbe S3e»

ftemmelfer; fun Deb at bringe bem i Ubførelfe uboifleé Dor ^irffomrjeb,

og nor ®læbe forøgeé. $ore 53røbre gaa ofte til bere§ Slrbejbe meb

SSanfetmobigfjeb, \a unbertiben meb grrjgt og 93æoen, men be DO£e fig

fiærfe oeb at ubøoe bereé Slrbejbe, og be Ditte oenbe tilbage meb Sod og $rté

og Sitfrebéfyeb i bereé ©jæl. Ser er en gubbommelig 2ilfrebåftitlelfe i

Ubøoetfen af Dore pligter til Xrob§ for 9Wobftanb og perfontig gorfagt=

fjeb. Set bjætper til at ubDtfle 9ttænb af Dore „Srenge" og fremaDler

Ubrjotbenrjeb og SSelbefinbenbe baabe ft)fiff og mentalt.
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SSi ønffe, ot 1909 ffal blide en ©ejrétib i Kampen mob SBitbfarelfe

og til grenune af ©anbfyeb og IRet paa forben. (Snbjder Sfttéftoncer, fom

er iflæbt bet fjeflige $rceftebømme§ Sftrjnbigfjeb, bør bære ubrnftet tit

Striben og beocebnet ineb 21anbené ©dcerb. SSor Kamp er i!fe mob „Kjøb

og 23lob"; fcjetter iffe forlange^ bet, at t)i ffufle inblabe oé i ©trib og

SMéfuéfioner meb $erben§ ©efter og forffjetlige partier; men 2lanben3

©dærb bør blinfe i ben edige ©anbtjebé Sos, ffarpt og rebe til at føre§

meb ©ub§ Krafté 2lrm, faa at bet fan jliHe ®obt fra Dnbt, ©ub§ Orb

fra menneffelige Srabitioner. (Snfyder ©olbat i £>errené £ær bør dære

tapper i 3>efu 9Sibne§6t)rb og oderdinbe grt)gt, Søden og 93anfetmobig=

f)eb. SSi foretage et ftort og bettibningéfulbt felttog, og £)immetené SRagt

er og tril »ære meb o§. S8i ffttlle føle ben§ Sftcerdærelfe, og deb bene

Siftanb dille di gaa fremab fra ©ejr til ©ejr.

SRaaffe di iffe faa SRefultateme af dore Seftrcebelfer at fe lige ftray;

men be dille berfor iffe forblide frugteéløfe. Sftaaffe di fomme til at faa

©æben, mebené 2lnbre diHe fjøfte grugten; men dort Slrbejbe dit iffe

oære fpilbt. 3lt præbife paa ©aber og aabne ^Blabfer fan maaffe betragtet

fom fun at tale i Suften; bog fan bet tjænbe, at et rent og fanbfærbigt

58ibneébdrb dil gjennemtrænge en gorbigaaenbe, og at Orbene dille lede

i (Srinbringen, inbtit en etler anben Silbragelfe .i !s8ebfominenbe§ Sid i

gremtiben dit dæffe bem til forntiet Sid i ®ub. Siben bør flittigt an*

denbes, mebené ben er gunftig; ben er altfor foftbar tit at øbfleé tjen

til tinotte. £ib, talenter og bibler, ber andenbeé i Sfttéfionené Xje*

nefte, ere alt for dærbifulbe til at blide forøbte i Ørfeéløéfjeb og boden

©fterlabenfjeb. (Soangeliet ffal præbifeé tit „at ©fabningen"; tjder enefte

$@lbfte er falbet tit at ubføre fin 3>el af bette enbetøfe Strbejbe. ©erfom

f)an iffe gjør bet, dit fyan edigt angre bet; men berfom t)an ubfører bet,

dil fjan nnbe edig ©læbe baabe fjer og fjtéfet, og bjan dil ingenlunbe

mifte fin Søn. Sab berfor Unbfftilbninger, Utilfrebébjeb og ^inbringer

rnbbeé tit ©ibe. &aa frem i ®nbé ©tdrfe og meb ^rceftebøntmetd $ftagt,

og opløft eber§ abdarenbe Sftøft til SSerben om bommen, fom dit fomme.

gorfdnb ©jengidelfen af bet enefte fanbe (Sdangelium, titfjenbegidet deb

3tabenbaring i be fibfte 2)age. gremftil bete ©fjønfyeb, bete ©impelfyeb,.

bete ©ubbommeligtjeb og futbfomne harmoni meb ben Redige ©frift. Sftaar

3 citere ©friftfteber, dcer ba fifre paa, at S anføre Orbene netop, font

be finbe§ i ©friften; forføg iffe at lægge til eller at forbebre ©proget

beri, men gjengid bem netop, fom be finbeé trdfte, og berfom S iffe

ere fifre paa at funne fjuffe bent ubenab, faa tæ§ bem fra S3ogen, og.

gjør bet Ijøjt og ttibetigt. 9laar 3 tale, ba gjør bet ifølge 2lanben§ 3"°*

ffnbelfe og gid eber Xib, faa at Slanben fan faa Sejligfjeb tit at dirfe

paa eberé ©inb. Sal iffe meb en altfor £)øj og torbnenbe Sftøft, men

fjeder iffe meb en fdag og mumlenbe ©temme eller for bjurtigt. Sibt

Ødelfe i gjbmdgfjeb, men bog ^eftemttjeb dit fnart raabe 53ob paa Ufulb-
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fommenfcieber, og ©elotilliben dit tiltage. |)dor bet er muligt, bør ©ang

optage en Set af dore Sftøber i ©træber og paa aabne s4Maofer, og 93øn

bør iffe dære en formalitet, men ubføreé i ben rette 2tanb. lynblab

eber iffe i Stéfusfion deb ebers ©abetuøber, og ffjænf iffe ©pørgsmaal

Dpmærffomlieb, ber fun ere beregnebe paa at forfttirre eller at dæffe

Opfigt. gorflar dore principper i OpttiéningenS ?lanb, og lab faabanne

$erfoner, font enten ønffe at mobfige, eller fom føge ubertigere Oplds«

ning, fontnte til eber§ 93opæl, eller, t)di§ 3 inbbdbeé, gaa ba til bent

for at famtafe nteb bent i
sJio og uforftnrret. „33lider iffe trætte af at

gjøre ©obt". 23ebliget)olb eber§ SSirffomtjeb, ntebené Siben er gunfiig,

uben bog at oberbride ben. 93edar eber« ©tentme og fufiffc ©turfe. 2ab

Sit ubføre§ nteb Sftaabe, nten dær oprigtige, ubfyolbenbe, fjengidne og

aanbeligfinbebe, og ($ub§ ®raft Dit fjdile paa eber alle til eberé £)jer»

ters' ftttyb og ©læbe i bet Slrbejbe, font ^ ubføre tit ©ubé -ftadné 3or«

fyerligelfe oaj 9J?enneffefjæ(e3 gretfe. ©nb delfigne eber, 33røbre, i ebers

Æjærligfjebsarbejbe. g£, a §. 553. ^enrofe.

goranftaaenbe Sftaab og ^nftrurer fra
s$ræfibenten ooer ben euro*

pæiffe Ufttéfion ere oderfatte fra „Millennial Star" og beregnebe paa

at gjætbe ogfaa for 9fålbfterne i ben ffanbinadiffe 9fti§fion, bog nteb Unb=

tagelfe af ben Sel, ber omtaler ©abeforfamlinger, font iffe tilftebes i

benne SKiéfion. Sen behagelige 5lar§tib er nu foreftaaenbe ogfaa t)o§ os,

og ber maa tages fat paa dort Sftisfionsarbejbe nteb glib og lyder. £ab

os tcenfe paa bet tlnfoar, ber fyditer paa (Snfyder, fom fjar paataget fig

at repræfentere jperrené 83ærf i dore gæbres 2anb. $ont profeten fågef.

3. ®ap. 17— 19 SSeré it)u, naar t)an figer: „Su 9ftenneffe<@øn! $ieg

tjar fat big til en SSægter for Israels ^uå, og bu ffal £)øre af min

SRitnb og aboare bent paa mine $egne. -iKaar jeg figer til ben Ugube«

lige: Su ffal disfeligen bø, og bu tffe abdarer bom, og iffe taler for

at abdare ben Ugubelige for tjans ugubelige SSej, for at frelfe tjans Sid,

ba ffal ben Ugubelige fetd bø i fine Sftisgjerninger, og jeg dit fræde

tjans s-8tob af bin føaanb. 3J?en naar bu t)ar afcdaret ben Ugubelige

og fjan bog iffe omdenber fig fra fin ugubelige SSej, ba ffal f)an bø i

fin Eftisgjerning, men bu I)ar bin Sjæl frelft."

derfor, 23røbre, laber os bentjtte be foranftaaenbe formaninger og

9taab og lægge tjete dor ©jæl i dort s2Irbejbe og fri os fra 3lnfoaret

for ©lægtene 33lob; ttji bet ditbe dære grufomt for os, f)dis nogen ©jæl

paa Slfgføretfené ftore Sag ffulbe funne bebrejbe oS, at di tjadbe forfømt

at abdare bent, mebens di ftadbe Sejligljeb bertil. £)dem af os fan er^

ftatte en enefte ©jæts 93tob, tjdis bet frædes af ol?

SSi dille famtibig opmuntre en^der ifær af be Retlige til at anfe fig

feld for at oære en 9JUsfionær og oeb en tjæberlig SSanbel og et gube«

ligt Cednet dife dore 9ttebarbejbere og Omgangsfæfler, at di ere i S3e^
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fibbelfe af -ftoget, ber Ijar gjenføbt o§> tit et nt)t Sftenneffe, og famttbig

gribe Sejligtjeben tit at dife bem, t)dortebe§ en faciban ©jenføbetfe fan

foregaa. Sab o£ iffe fætte tiort Sdé nnber en ©fjæppe, men paa en

Sdfeftage, faa at 2ltte funne fe og »or &ut>§ 9?adn æreé »eb og. — fReb.

iftnfeomp. (graftué ©fyriftianfen fra SCRatjfielb, Utal), anfom tit Sjøben*

ijadn ben 15. Stprif, og di btibe fyam bjertelig Stelfommen.

Ægløsning. (Sfter et oet og tjæberligt ubført 9Irbejbe ere efternætmte

S3røbre afløfte fra bere§ 9fliéfion§dirffomt)eb i ©fanbinadien for at rejfe

t)jem

:

$aut ft\ 9aetfen (fra ©alt Safe ©itn) fra Sriftania konference ben

25. 9Æart§.

*Retø S. DJcabfen (fra Srønmit, 2Baft)ington So., Uta^) fra Aalborg

konference ben 28. 99?art§; begge biéfe 2(£tbfter affejtebe fra Siderpool

ben 1. Slpril nteb ®ampffibet „©ominion".

3^ept)i SS. £>anfen (fra ©rader, Utat)) fra Srtfttania konference ben

18. 2lprit, affejlebe fra Siderpoot ben 22. Slprit meb ©ampffibet „(Sanaba".

3ené (S. Sftielfen (fra Sedan, Utal)) fra Aalborg konference.

Robert 21nberfen (fra ©alt Sale (£itd) fra ®jøbenb,adn§ konference.

ftieté l^enfen (fra ^Brooibence, Utal}) fra $jøbenf)adn§ konference. ®e
tre fibftnædnte forlob @3bjerg ben 27. Slpril og affejlebe fra Siderpool

ben 29. Slpril meb ®ampffibet „Saurentic". Tiaa herren gide bem en

Ipffelig og gob fRejfe ooer £)ad og Sanb og bringe bem glabe og til=

frebfe tilbage til f>jemmet§ 21rne.

JFøraars&anferenten i Eøtnarø.

Sørbag ben 10. Slpril £1. 8 tog Sonferencemøberne i Stalborg bere§

SBegdnbetfe i dort eget fmnlfe gorfamting§t)U§, SSalbemarégabe %lv. 2.

Sitftebe dåre foruben be i konferencen dirfenbe 9tti§fioncerer og mange

Redige: Sfttéfionépræfibent $tnbrero 3en f°n D 9 f°m 33eføgenbe 51. £>.

Slnberfen, $rcef. fra tafjuS, famt rølbfte borten D. Sertfen fra

famme konference, ialt 24 Utat)=£@tbfter.

(Sfter at ©almen: „Som, Retlige, fremab og fragter ej," dar af»

funget og 51abning§bønnen opfenbt af 2@lbfte Sen§ (L 9ftelfen, fremftob

^Srcef. Sfaac 91. ^enfen og bøb be gorfamlebe et hjerteligt SSelfommen,

ibet t)an ubtrrjfte fin ftore ©læbe deb at ijade Sejtigtjeb til paanb, at

møbe§ meb 9Jfi§fioncererne og be Retlige i konference; b,an b^aabebe, at

^erren dilbe befdare dore 93ønner om en tjerlig geft, rig paa Sd,§ og

Sid, ber funbe opmuntre til fortfat Slrbejbe for ©anbfjebenS ftore ©ag.

derefter aflagbe gorftanberne oder be forfrjetlige ©rene og ®iftrifter
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Rapport angaaenbe bet ubførte Slrbejbe, ben ncerøærenbe ©tilling og

^remttbéubfigterne i be refpeftiøe Slrbefbémarfer, fjøilfet 2llt oar til«

frebåftiUenbe. golfet i Sanbbiftrifterne ft)ne§ mere Denlige oøerfor S(Slb--

fterne enb i 93t)erne; men til %fob9 for ben Dppofition, ber gjør fig

gjcelbenbe, uinbe uore SDciéfioncerer mange gobe SSenner; ifær fyar bette

øceret Sitfælbet i 93rønber§Ieø ©iftrift, tjøor bet i flere £ilfretbe øifte

fig umuligt at aftjolbe SJcøber oøeralt, rjøor SSenner inbbøb til faabanne,

efterfom Di iffe rjaobe s2(5lbfter nof til at fomme til ©tebe. s^ræf. IMnbrerø

Senfon benrjttebe bet øørige af Siben og bøælebe ifær ueb Drganifa=

tionen af trifli Sirfe i rjanS ®age og 9iøbøenbigb,eben af en lignenbe

i øore 2)age, ba ®riftu§ er &1rfen§ Jpoøeb. Sftrmbigrjeb øar nøbøenbig

i $relferen§ ®age, og ben er bet i øore 2)age. (Sfter gretferené 93ort*

gang orbinerebe Slpoftlene DJJænb til at ubfrjlbe be lebige $(abfer i be

£olo§ Jftøorum, og faalebeé gjøreé ber i £)ag i benne ®irfe, forbi Sefué

Siriftué fyar giøet fine tjenere i Dør 2ib ben familie SJcnnbigtKb, font

t)a\\ gaø fine Ijenere forbuiu. 9Jf øbet fluttebe meb ©ang og "Jaffigetfe

af sélbfte SfHelS ffl. «uff.

©ønbag borgen Ut. 10 affyotbteé ©ønbagéffoferneé konference. s
2lf

be ftatiftiffe Rapporter fremgif bet, at ber i konferencen fanbteé 4 or*

gauiferebe ©ønbagéffoler meb 24 53eftt)rere og Særere, 73 33ørn af

9ftebleinmer i $irfen og 39 af Sffe=9)cebtenuner.

(St aføejlenbe og ubmcerfet program bleø berpaa ubført af Slatborgé

og greberiféljaøné ©foler, rpilfet øibnebe fjøjt om glib og ^Irbejbe af

baabe 53ørn og Særere.

s
^3ræf. 21nbreft> Senfon og 21. £. s21nberfen talebe berefter rofenbe

og opmuntrenbe til be Redige angaaenbe @ønbag§ffolen§ 33etrjbning og

ben§ oelfignebe s2(rbejbe i øor SOtibte og ubtrrjfte bereé færbeleé £ilfrebé*

rjeb meb ben ftore Silflutning, ©folerne nrjbe oøeralt. Svøbet fluttebeé

berpaa meb ©ang og Saffigelfe.

SJcøbet $fl. 2 (Sftermibbag. aabnebeé meb ©almen: ,,©atem§ ft'ongeé

^rceftebømme". 23øn af 2(Slbfte Sljet G. ^ielfen.

$ræf. ^fanc 31. Senfen aflagbe berpaa 9tapport angaaenbe Aalborg

konference og oplæfte følgenbe ftatiftiffe SRebegjøretfe angaaenbe s-Sirffombe»

ben be fibfte 6 SJcaaneber: 3ioné-- s2@lbfter i konferencen 21; ©maaffrifter

ombelte 63,416; Søger 2,405; gremmebeé |>ufe beføgte 35,103; 3n ^ 5

btjbelier mobtngue fra gremmebe 2,818; (£onngetic»©atutaler 4,898;

Sfteblemmer tillagte øeb l)acib 11; Orbinationcr 2; 33ørn oelfignebe. 25;

røøber aft)otbte 577.

(Snrjøer 2(5lbfte, føns i be foregaaenbe 9)iøber iffe tjaofce talt, fif .nu

Sejligfyeb bertil, og følgenbe 2@lbfter talte: ^ameé (S. fetere, Saré grebe--

riffen, ©eorge ©. ©crjom, ©fyarteé £. ©ørenfen, Qameé 21. ^otjnfen,

©btøarb S^nfen, S aili e3 &• ©ørenfen, Sorengo s4Seterfen, ®on S). £)anfen

og Dieter 9t. s4$eterfen. 2)et øar baabe iutereéfant og glæbeligt at Intte
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til be barme og ftærfe SSibneébtjrb, fom biéfe SBrøbre £)toet ifær aflagbe

i be faa SRinutter, ber nar tilftaaet bent. Sfålbfte borten (£. S^f™
talebe berefter og bnætebe neb |>erren§ unberfulbe SSeje mob 9!J?en<

neffeneS S3ørn og fyané ^>enfigter§ Opftjtbetfe.

£it Stfnerftng fang Soret en Sang, fynorefter *J3ræf. Slnbretø Senfon

foreftog SHrfenS atminbelige faanelfom tofale Slutoriteter til Opfyotbelfe

i be £)ettige§ 2ro og Sønner, tjnitfet Sllt bien enftemmigt nebtaget. $)er»

næft ontæfte fjan 93effiffelferne for be næfte 6 9J?aaneber fom følger:

Sfaac SI. Senfen, ^ræfibent for Slatborg konference meb ©eorge

8. Sdjjo'lu fom konferencens Sefretær. gorftanber for Aalborg ©ren:

Die (£. Sarfen meb ©eorge ©. Sdjotu, (£b,arle§ £>. Sørenfen, Santeé

21. S°fyn fen °9 Snnteé Senfen fem SKebarbejbere.

Sbjfteb ©iftrift: Wide ^eterfen og (Sbtnarb Senfen.

greberif§b,aun§ ©ren: Sen§ S. ©Ijriftenfen, gorftanber meb Syntes

(£. (Sørenfen fom SKebarbejber.

Hjørring ©ren: So&,n Wl. Senfen, gorftanber meb Igameé (£. $eter§

fom SRebarbejber.

•Jlibe ©ren : Sen§ & |>anfen, gorftanber meb SarS greberiffen fom

SCRebarbejber.

Slyet ©. 9lielfen og Soren^o $eterfen beffiffebeé til at aabne en nn

Slrbejbémarf i Sfioe og Omegn.

^J3ræf. Slnbretn Senfon talebe berefter en fort Xtb og ubtrtjfte fin

£ilfreb§t)eb ooer 2@tbfterne§ SSibneåbrjrb og ligefremme bjertetige Ub-

talelfer, ber alt oibnebe om, at be nøb Slanben af bereé SMbetfe. £an

boælebe berefter »eb ben ejifterenbe Sntib og SJJeningSforfTjel angaaenbe

religiøfe SnørgSmaal og nifte, at faalænge 9Kenneffe=93ub og =2ærbomme

fortrænge Sefu Særbomme og t)an§ 23ub, faa længe tril SSiroar fjerffe

og Uenigfyeb trioeé. Sanbtjeben er albrig fnlibagtig meb fig felt) og

bringer iffe Hfteningéforffjel, men (Snfyeb og harmoni, og beri — og

beri alene — finbe§ grelfe og Saligtjeb. £an inbbøb tit Slutning

@nt)Der tit at fomme og briffe af bet enige Sin§ .fitbeuælb, fom bet

ubfnringer fra ©ub neb Slabenbaring tit f)an§ Xfenere i ®jøbet. Sftøbet

l)æt>ebe§ bernaa meb Sang og Safftgetfe.

©ønbag Siften ®f. 7 fortfatteå konferencen. 9ftøbet aabnebeZ meD

9JH§fion§nræfibent SenfonS ftemningéfutbe Sang: „23Iæ§ fagte, S SSinbe

fra iéfolbe ^orb". S3øn af SlStbfte Sofnt SK. Senfen.

$ræf. St. £. Slnberfen bar ben førfte Saler. |>an tog tit Sejt:

„9J?en berfom eubog ni eller en (Sngel af Vrimmelen nræbifer eber (Sdan=

getium anberlebeS, enb ni fyane nræbifet eber bet, tjan nære en gor*

banbelfe". £>an trifte ub fra biéfe Orb, t)Dor farligt bet er at lære

Slnbet enb Sefn Sære ren og uforfatffet, fom ben er i Sibten. 9fti3fiou§«

nræfibent Slubren; Se"f°n oar ben næfte Såter. £>an bnætebe ifær neb

ben ftore SBettobning, nor gretferé Dpftanbetfe tjanbe; bet nar jo benne,
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ber oar ben fanbe ®riftenbom§ uroffelige ©runboolb. £an bebifte, at

Seeren om %io alene, uben ©jerninger i Oderen§ftemmelfe meb £roen,

er baabe farefutb og forfaftetig, og at megen ©dnb og Saft føger et

fatff ©fful unber benne ^aaftanb. f>an tilbagedifte be fatffe 93effdlbninger,

fom ubfltyngeå mob o3, at di iffe ere ®riftne, og opforbrebe dore Sin*

flagere tit at beoife, at Di iffe t tjøjere ©rab enb nogen anben Xroé*

befjenbelfe i SSerben i ®ag tage @ub§ £)rb tit »or SRettefnor og be*

tragte fjanS S3ub fom dor Sod. |)dab angaar dor Sttorat, ba dar b,an

faa Itiffelig at funne fige meb ©anbtjeb, at llngbommen af begge ®jøn

i Utaf) f)ar Icert fra bere§ fpæbe SBambom, at ^t)fl£)eb er mere dærb

enb bereé Sid Sufinb ©ange; lab faa SSerben fige og tro berom, tjdab

ben »il. Sftøbet fluttebeé meb ©almen: „O, min gaber, bu, fom troner

i en naonløs fjctlig greb". Saffigetfe af SÆlbfte 3en« (£. 9tielfen.

©amme ®ag ubførte§ en bøjtibetig 2)aabél)anbling, fjdordeb 6 2Jieb=

lemmer tiHagbeå SPirfen, og alle be £ilftebedærenbe frdbebe ftg oder

£erren£ færbete§ 9taabe og SRiffunbfyeb mob tjané 23ørn paa forben,

fom dille denbe ftg til t)am.

9Jianbag aftjolbteé to ^rceftebømémøber, t)dor entjder af 2fttéfio«

nærerne tjadbe Sejttgtjeb til at mebbele fine perfonlige ©rfaringer og

gølelfer. Sigefaa togeé bd unber Ooerdejetfe, f)dab ber bebft funbe

gjøreé for at dinbe bet ftørft mulige Ubbdtte af dore Sfåtbfteré %ib og

glib. ©obe 9taab, Særbomme og Opmuntringer biede gidne af $ræfi»

benterne Slnbretø ^enfon, ^faac 51. lyenfen og 21. !q. Slnberfen, tjdtlfe

biede en ®ilbe til ©læbe og forndebe SBeftemmelfer b,o§ SKtéfionærerne

om at forboble bereé (Snergi og 23irffomb,eb i bet @obe§ Sjenefte.

Sftanbag Siften famtebeå be Redige til 92abdermøbe. @jter at StUe

fjadbe beltaget i bet tjetlige SERaattib, gadeé ber gobe 9taab og Sær=

bomme angaaenbe be §elligeé §derbag§=$ligter. derefter foreflogeé

©renens forffjetlige autoriteter til Qpfyolbelfe i be £>etlige§ £iHib og

forbønner, ijdorefter SRøbet fluttebe ineb ©ang og #3øn.

£ir§bag Siften affjotbteå Ilngboméforeningerneé konference. Sif be

fremlagte Rapporter fremgif bet, at Organifationerne dåre i en tridelig

gorfatning og dåre ndtttge for ettjoert Sftebtem. @t ubmærfet program

præfterebeé berefter af StalborgS gorening, fydorefter be præfiberenbe

S3røbre fremfatte gobe og belærenbe Semærfninger. 9Cftøbet fluttebe meb ,

©ang og Søn af SISlbfte røorten (£. 3enfen.

Onåbag Siften tjolbt $ræf. Slnbretø $enfon et odermaabe intereé«

fant gorebrag om fine
s
-8eføg og Opledelfer i anbre Sanbe og blanbt

aubre golf; en ftor £ift)ørerffare ffjænfebe fjant ubelt Qpmærfjomfjeb.

Xorébag Siften fanbt benne meft detldffebe konference i Slalborg fin

enbelige Slfflutning oeb en feftlig ©ammenfomft til SISre for SRtéfto-

nærerne og dore ©jæfter, forinben tjuer gif til fit refpeftide Sidefelt,
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og oi føle Irang til at taffe Me, font fyjatp til at gjøre benne ®onfe*

rence faa feftfig i alle 2ftaaber, og til at nebbebe £erren§ rigefte 23elfig*

nelfe otter be £>ellige °9 ^©Ibfterne i Aalborg konference.

®eo. @. Scrjotø,

®onference<@efretær.

51 T 6 ar af) (£. 9Q?itton i „Liahona".

®pffb,eb, bu min ©jcefé foftetige ®lenobie! % mit 2iD§ forfounbne

$)age ijar jeg oaaget ooer big og oærnet om big font ben meft føl«

fomme plante. £)u og jeg ere oojebe op fammen, faa at bu nu er ben

fyerffenbe 9J?agt i min Gårafter. lylben i m^ ØR ©milet om mine Sæ«

ber, Sanferne, føbt i mit ©inb for fenere at formeg til Orb og £>aab,

fyaoe alle bereé Dpfyao \)o% big, Delfignebe og bprebare. 9?enfjeb. £ar jeg

gjort big til min Iræl? Sflel men fjcerligt fjor bu ubbannet mig til bin

tjener, og bet er min fanbefte ©tottfyeb og min fyøjefte grnb at tjene

big »el. $>u er min trofafte gøtgefoenb, font gaar, t)oor jeg gaar f)en,

og følger mig, naar jeg benber tilbage; jeg fer big oeb min t)øjre ©ibe,

og fra min oenftre Diger bu iffe. £ieg etffer big af min tjete ©jæt, forbi

bu alene gjør mig trjffelig, og jeg oil iffe brjtte big bort for ©iamanter

og foftelige ©tene. 5lt fælge big oilbe gjøre mig itéfel og arm; tb,i for

mig f)ar bu mere SSærbi enb bjerge af ©ølu og ®rjnger af glinfenbe

©ulb. ®e ere fun ^Srpbelfer til S3ef)ag for Øjet, mebenS bu, o Sufftjeb,

er ©jælené $rpb og £>jertet§ f)øjefte %Q?al. ®og, ocerbifulb, font bu er,

t)ar ogfaa bu bine TOobftanbere, ber ere bine fdorne gjenber, Safter, ber

i bere§ glitter altib ere rebe til at ejterftrcebe big ligefom jægeren "bet

forjagebe, unge ©aabtir, og be Dille, t)Ui«é be funne naa big, trampe big

til ®øbe. derfor, ®pfft)eb, er bu et enb mere bprebart Siggenbefæ; ingen

yjlauo f)ar nogenfinbe Dceret og Dil albrig blide beffjæntmet nteb big font

Sebfager; tf)i himmelen felo oplpfe§ af bin Sftenfjeb. 5)u er pur font

©olene ©fin ; bu er ^rimtuefené ©rjmbot og et ©inbbillebe paa (Sng-

leneé Sftenfyeb.
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